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Lời nói đầu
Đào tạo trong doanh nghiệp là phương tiện chính để nâng cao năng lực thực hành của người lao
động tại nơi làm việc. Đối với Cộng đồng ASEAN, để đảm bảo đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu
cầu kỹ năng của doanh nghiệp, cùng với nỗ lực của hệ thống giáo dục và giáo dục nghề nghiệp
còn rất cần sự chủ động đóng góp của doanh nghiệp thông qua việc cung cấp đào tạo tại doanh
nghiệp. Vì vậy, việc triển khai đồng bộ tăng cường năng lực và cấp chứng chỉ cho người đào tạo tại
doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn đã được công nhận là vô cùng quan trọng.
Không chỉ là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đào tạo tại doanh nghiệp còn là sự đầu tư vào
nhân tố quan trọng nhất trong quá trình sản xuất của mọi doanh nghiệp: nhân tố con người. Thực
tế chỉ ra rằng, hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp chất lượng tốt không chỉ mang lại lợi ích cho
sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) mà có tiềm năng mang lại lợi ích cho tất cả
người lao động và đảm bảo việc thực hiện cam kết của cộng đồng ASEAN về học tập trọn đời.
Tiêu chuẩn người đào tạo tại doanh nghiệp của các nước ASEAN là một kết quả hợp tác rất đáng
biểu dương của các chuyên gia về GDNN từ các cơ quan quản lý và khu vực doanh nghiệp trong
khu vực. Việc một số quốc gia thành viên ASEAN đã chấp thuận tiêu chuẩn này làm cơ sở để quy
định về đào tạo tại doanh nghiệp trong phạm vi quốc gia từ khi tiêu chuẩn này còn đang trong quá
trình hoàn thiện là một bảo chứng cho sự hữu dụng của sản phẩm này. Trong ASEAN, Tiêu chuẩn
về người đào tạo tại doanh nghiệp đã được Hội nghị Bộ trưởng, quan chức cấp cao về Giáo dục
(SOM-ED) và Nhóm công tác về các điển hình Lao động tiên tiến nhằm tăng cường tính cạnh tranh
trong ASEAN của Hội nghị Bộ trưởng, quan chức cấp cao về Lao động ASEAN (SLOM-WG) lần lượt
thông qua vào tháng 12 năm 2017 và tháng 12 năm 2018.
Các hoạt động đào tạo dựa trên Bộ tiêu chuẩn đã được thực hiện ở một số quốc gia thành viên đã
góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực trong ASEAN. Việc hài hòa các năng lực của người
đào tạo trong doanh nghiệp của các nước trong khu vực cũng gips phần thúc đẩy quá trình hội
nhập trong ASEAN và đóng góp vào việc thực hiện chương trình nghị sự về thúc đẩy phát triển kỹ
năng nghề và dịch chuyển lao động có kỹ năng đẵ được nêu trong Kế hoạch tổng thể 2025 của
Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN cũng như Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN 2025.
Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả các chuyên gia ASEAN đã tham gia hỗ trợ xây dựng cũng
như các nhà quản lý đại diện cho chính phủ các nước và khu vực doanh nghiệp đã thúc đẩy việc
triển khai áp dụng trên thực tế và sử dụng Bộ tiêu chuẩn này. Tôi cũng xin cảm ơn Tổ chức hợp
tác phát triển Đức vì những đóng góp quý giá cho sự hài hòa hóa GDNN và phát triển kỹ năng
nghề trong khu vực ASEAN.

Ngài Kung Phoak,
Phó Tổng Thư ký
Phụ trách Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN
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1. Giới thiệu
1.1. Bối cảnh
ASEAN là một trong các khu vực kinh tế lớn nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng nhanh và
tương đối ổn định kể từ năm 2000. Để duy trì được quỹ đạo như hiện nay, khu vực phải
phát triển nhân lực và lực lượng lao động có tay nghề. Sự thiếu hụt lao động có tay nghề
kỹ thuật là nút thắt quyết định đến sự tăng trưởng bền vững của các nền kinh tế năng
động trong khu vực.
Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) hiện nay được xem là một yếu tố quan trọng trong các chiến
lược nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của các quốc gia thành viên ASEAN
cũng như toàn khu vực. Là một cách để đưa đối tượng thanh thiếu niên gia nhập thị trường
lao động, GDNN cũng được xem là chìa khóa để giảm tỉ lệ lao động phổ thông không có tay
nghề và tỉ lệ thất nghiệp ở thanh niên. Theo đó, GDNN được ưu tiên trong chương trình
nghị sự chính trị của hầu hết các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, trong thực tế, những
người tốt nghiệp học nghề cũng như là đại học thường không đáp ứng được nhu cầu của
doanh nghiệp về chuyên môn kỹ thuật và năng lực thực hành. Hậu quả là thất nghiệp và gia
tăng chi phí đào tạo cho các doanh nghiệp.
Một giải pháp để gắn kết cung và cầu thị trường lao động là tăng cường sự tham gia của
doanh nghiệp trong việc phát triển lực lượng lao động có tay nghề. Thông qua hoạt động
đào tạo tại các nhà máy, xí nghiệp của họ và sự hợp tác chặt chẽ hơn với các cơ sở đào tạo
nghề, các doanh nghiệp có thể tự đáp ứng các nhu cầu của mình về người lao động có tay
nghề, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng và đào tạo nghề định hướng thị trường lao
động trong khu vực ASEAN nói chung.

1.2. Quy trình phát triển
Đối với các hệ thống đào tạo kép ở Đức và ở các nước khác, sự tham gia tích cực của doanh
nghiệp trong hoạt động dạy nghề và phát triển nguồn nhân lực đã được xem là một yếu tố
thành công quan trọng. Do đó Chính phủ Đức thông qua các chương trình đào tạo nghề của
mình tại khu vực ASEAN để thúc đẩy việc mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động
đào tạo tại doanh nghiệp và hỗ trợ các đại diện đến từ các quốc gia thành viên xây dựng
một bộ tiêu chuẩn về Người đào tạo tại doanh nghiệp đối với các nước ASEAN.
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Bộ tiêu chuẩn được xây dựng theo một quy trình có sự tham gia của 60 chuyên gia đến từ 6
quốc gia thành viên (Campuchia, Lào, Myanma, Philipin, Thái Lan và Việt Nam) với 4 hội thảo,
mỗi hội thảo kéo dài 3 ngày từ tháng 09/2014 đến tháng 02/2015. Tổ soạn thảo gồm các
chuyên gia đến từ các cơ quan chính phủ, các phòng thương mại, các doanh nghiệp tư nhân,
các trường đại học và các cơ sở giáo dục và đào tạo khác. Quy trình xây dựng bộ tiêu chuẩn
dựa trên kiến thức và chuyên môn khu vực của các nhóm chuyên gia, kết hợp với sự hỗ trợ tư
vấn kỹ thuật của GIZ, Viện Đào tạo nghề Liên bang Đức (BiBB), Viện Công nghệ Karlsruher (KIT).
Trong hội thảo cuối cùng, nhóm chuyên gia khu vực đã thống nhất về sản phẩm của nhóm và
cho phép công bố bộ tiêu chuẩn và triển khai thực hiện bộ tiêu chuẩn. Sau đó, Bộ tiêu chuẩn
về Người đào tạo tại doanh nghiệp đối với các nước ASEAN được phê chuẩn trong phiên
họp thứ 12 Hội nghị Bộ trưởng, quan chức cấp cao về Giáo dục thông qua tháng 12/2017
và Nhóm công tác về các điển hình Lao động tiên tiến nhằm tăng cường tính cạnh tranh
trong ASEAN của Hội nghị Bộ trưởng, quan chức cấp cao về Lao động ASEAN (SLOM-WG)
xác thực tháng 12 năm 2018. Một Ban chỉ đạo khu vực được thành lập vào tháng 11/2015 bao
gồm các đại diện đến từ khu vực nhà nước và tư nhân của các quốc gia thành viên tham gia.
Ban chỉ đạo này giám sát việc xúc tiến và thực hiện bộ tiêu chuẩn ở cấp quốc gia và khu vực.

1.3. Đào tạo tại doanh nghiệp
Đào tạo tại doanh nghiệp bao gồm tất cả các hoạt động đào tạo được thực hiện tại
doanh nghiệp: đào tạo lại người lao động, đào tạo người lao động mới đến, đào tạo tại chỗ,
đào tạo người học nghề và thực tập sinh. Đào tạo tại doanh nghiệp có thể được tích hợp vào
các hệ thống đào tạo nghề dưới dạng đào tạo phối hợp nhằm kết hợp đào tạo tại doanh
nghiệp và đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hoặc nó có thể dưới dạng sáng kiến
độc lập của các doanh nghiệp đã nhìn thấy được lợi ích từ mô hình đào tạo phối hợp và đưa
nội dung đào tạo tại doanh nghiệp vào trong chiến lược phát triển nhân sự của mình.
Chất lượng và kết quả đào tạo tại doanh nghiệp tùy thuộc chủ yếu vào năng lực của
những người phụ trách hoạt động giảng dạy kiến thức và kỹ năng – đó chính là những
Người đào tạo, các kỹ thuật viên lành nghề và những người lao động khác làm các công việc
có liên quan đến đào tạo, giảng dạy hoặc hướng dẫn những người khác. Người đào tạo tại
doanh nghiệp trong tài liệu này chỉ những người thuộc các nhóm đối tượng nêu trên.
Hồ sơ nghề nghiệp cơ bản của một người đào tạo tại doanh nghiệp dựa trên việc phân
tích công việc, để điều chỉnh nội dung đào tạo theo sự thay đổi các yêu cầu công việc, để đánh
giá các năng lực, để bảo đảm chất lượng đào tạo tốt. Trọng tâm hoạt động của người đào tạo
tại doanh nghiệp là lập kế hoạch và triển khai đào tạo một cách thành thạo và hiệu quả.
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2. Bộ tiêu chuẩn
2.1 Tổng quan
Bộ tiêu chuẩn về người đào tạo tại doanh nghiệp đối với các nước ASEAN được xây dựng
để làm tiêu chuẩn khu vực nhằm bảo đảm rằng các người đào tạo có các kỹ năng, kiến
thức và năng lực cần thiết để thực hiện đào tạo tại doanh nghiệp một cách hiệu quả. Đây là
bộ tiêu chuẩn có thể được áp dụng bởi tất cả các quốc gia thành viên ASEAN. Do vậy, bộ
tiêu chuẩn này ngắn gọn, đơn giản và không quá chi tiết để có thể điều chỉnh cho phù hợp
với các hệ thống kinh tế và giáo dục khác nhau trong khu vực và để bảo đảm sự chấp nhận,
công nhận của cộng đồng doanh nghiệp.
Về nguyên tắc, bộ tiêu chuẩn này tuân theo phạm vi tiêu chuẩn chung trong khu vực
ASEAN, nghĩa là mô tả các yêu cầu chung, các năng lực và nhiệm vụ tạo nên chương trình
đào tạo khung. Bộ tiêu chuẩn này cũng chịu ảnh hưởng của bộ tiêu chuẩn Đức về người đào
tạo tại doanh nghiệp (Ausbildereignungsverordnung AEVO). Bộ tiêu chuẩn nhắm đến tất cả
các khu vực kinh tế và ngành nghề, và được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực đào tạo nghề.
Bộ tiêu chuẩn được xây dựng theo phương pháp tiếp cận từ dưới lên, theo đó trước hết
xác định các nhu cầu thực tế về đào tạo và người đào tạo. Nhóm chuyên gia đã tiến hành
xác định bốn lĩnh vực hành động chính của một người đào tạo. Các lĩnh vực này được
bao hàm trong bốn mô đun. Mỗi mô đun lại bao gồm từ 3 – 5 năng lực. Các mô đun và
năng lực này có liên quan đến nhau và được sắp xếp theo một thứ tự lô-gic. Ý tưởng của bộ
tiêu chuẩn là có thể mở rộng thời gian hoặc nội dung của một số mô đun nếu cần thiết.
Các mô đun gồm có:
1. Phân tích nhiệm vụ công việc và xác định yêu cầu học tập
2. Lập kế hoạch và chuẩn bị đào tạo
3. Thực hiện đào tạo
4. Đánh giá và tiếp tục phát triển đào tạo
Các kỹ năng, kiến thức và chủ đề đào tạo cần thiết được cấu trúc hóa theo các năng lực.
Mỗi mô đun bao gồm các hoạt động như lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá quá trình học
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2.2 Các mô đun của bộ tiêu chuẩn về người đào tạo tại
doanh nghiệp
Trong phần dưới đây, các lĩnh vực hoạt động (các chức năng công việc cần thiết) của người
đào tạo tại doanh nghiệp được trình bày dưới dạng mô đun trong chương trình của người
đào tạo tại doanh nghiệp. Các lĩnh vực hoạt động này được chuyển đổi thành các lĩnh vực
học tập, điều đó có nghĩa là các chức năng công việc cần thiết của người đào tạo tại doanh
nghiệp được lấy làm phương tiện để học. Do đó, người học có thể nhận ra các nội dung lý
thuyết nào có liên quan đến nội dung đào tạo thực hành nào.
Mỗi mô đun bao gồm một quá trình làm việc hoàn chỉnh (lập kế hoạch, thực hiện, đánh
giá), thông qua đó xác định rằng người học có thể rút ra các kết luận để cải thiện hoạt động
lập kế hoạch và nâng cao chất lượng đào tạo.
Bộ tiêu chuẩn khuyến khích sự phát triển, điều này có nghĩa là các nhiệm vụ công việc và
học tập được tích hợp phải phù hợp với các giai đoạn khác nhau của quá trình nâng cao
chuyên môn của người học.
Các mô đun gắn liền với nhiệm vụ, được sắp xếp theo các năng lực, kỹ năng/kiến thức và
nội dung/chủ đề được đào tạo. Phần định nghĩa các thuật ngữ này có trong phụ lục đính
kèm. Năng lực và kĩ năng/kiến thức bên dưới mỗi năng lực không theo thang Bloom phân
loại các mục tiêu học tập theo mức độ phức tạp và cụ thể, mà thay vào đó được sắp xếp
theo thứ tự mà chúng được áp dụng.
Khung tiêu chuẩn cho phép bổ sung thêm các chủ đề đào tạo theo các nhu cầu cụ thể của
quốc gia, doanh nghiệp hoặc ngành nghề.

Mô đun 1: Phân tích nhiệm vụ công việc và xác định yêu cầu học tập
Kiến nghị thời lượng của mô đun: 8 giờ

Một người đào tạo tại doanh nghiệp có khả năng:
• Thực hiện phân tích nơi làm việc để học nghề
• Xác định các nhiệm vụ công việc có liên quan và phân tích môi trường làm việc để
rút ra các quy trình làm việc cần thiết và có liên quan đến đào tạo
• Xác định các yêu cầu học tập
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Năng lực 1.1
Thực hiện phân tích nơi làm việc để học nghề

Kỹ năng/kiến thức
•
•
•
•

Nội dung/chủ đề

Giải thích khung việc làm và đào tạo nghề
tại quốc gia hoặc khu vực
Hiểu được các hệ thống quốc gia và cấu
trúc làm việc
Mô tả các nghề
Nhận biết và đánh giá các công nghệ mới
liên quan đến nơi làm việc

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Luật lao động, các quy định về đào tạo nghề và
các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến đào
tạo tại quốc gia và khu vực
Các luật, quy định, điều ước quốc tế về bình
đẳng giới
Các quy định và thủ tục quy trình về doanh nghiệp
Các khung việc làm và các cơ cấu tổ chức
Phân loại các hệ thống và cấu trúc nghề nghiệp
Các mô tả công việc và hồ sơ nghề
Các quy trình, phương pháp và công cụ phân tích
nơi làm việc nhạy cảm về giới phù hợp với giới
tính của người lao động, các kỹ năng và năng lực
Các quy trình tiêu chuẩn có liên quan
Các cập nhật kỹ thuật công nghệ có liên quan
đến nơi làm việc

Thời lượng kiến nghị: 3 giờ

Năng lực 1.2
Xác định các nhiệm vụ công việc có liên quan và phân tích môi trường làm việc

Kỹ năng/kiến thức
•
•
•

Nội dung/chủ đề

Xác định trình độ nghề yêu cầu và kinh
nghiệm làm việc có liên quan
Thực hiện phân tích nhiệm vụ công việc
Giải thích khái niệm và tầm quan trọng của
năng lực hoạt động nghề nghiệp
(Handlungskompetenz)

•

•
•

Trình độ chuyên môn nghề nghiệp và kinh
nghiệm làm việc có liên quan trong lĩnh vực
được đào tạo
Các quy trình và công cụ của nhiệm vụ công việc
Lý thuyết về năng lực hành động nghề nghiệp
(Handlungskompetenz)

Thời lượng kiến nghị: 2 giờ

Năng lực 1.3
Xác định các yêu cầu học tập

Kỹ năng/kiến thức
•
•

Nội dung/chủ đề

Giải thích các yêu cầu học tập liên quan đến
hoạt động công việc Tự phát triển và thúc đẩy
Xác định các phương pháp có liên quan để
thúc đẩy học viên tự phát triển

• Mô tả kỹ thuật về các quy trình và tương tác
công việc
• Mô tả về các hoạt động công việc
• Xác định lĩnh vực học tập và yêu cầu học tập
• Các phương pháp thúc đẩy và tự phát triển
• Tâm lý học tập

Thời lượng kiến nghị: 3 giờ
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Mô đun 2: Lập kế hoạch và chuẩn bị đào tạo
Thời lượng kiến nghị của mô đun: 16 giờ

Một người đào tạo tại doanh nghiệp có khả năng:
• Phân tích các nhóm đối tượng đào tạo
• Xác định các nhiệm vụ công việc và học tập cho các nhóm đối tượng cụ thể
• Lựa chọn nội dung, phương pháp và tài liệu đào tạo phù hợp
• Lựa chọn và bố trí cơ sở vật chất đào tạo
• Mô tả và bố trí một tình huống học tập dưới dạng mô phỏng và phản ánh kinh
nghiệm giảng dạy và đào tạo

Năng lực 2.1
Phân tích các nhóm đối tượng đào tạo

Kỹ năng/kiến thức
•
•

Xác định xem ai trong doanh nghiệp cần đào tạo
Phân tích nền tảng của học viên bao gồm các
hoạt động đào tạo trước đó và vị trí của họ
trong doanh nghiệp với các cơ hội nghề
nghiệp bình đẳng cho nam/nữ.

Nội dung/chủ đề
•

Các phương pháp phân tích học viên, tình
huống và môi trường theo một phương
pháp có sự tham gia của họ và có tính đến
yếu tố giới.

Thời lượng kiến nghị: 1 giờ

Năng lực 2.2
Xác định các nhiệm vụ công việc và học tập cho các nhóm đối tượng cụ thể

Kỹ năng/kiến thức
•

•

Xác định nhu cầu đào tạo: đánh giá nhu cầu
của doanh nghiệp và học viên (doanh nghiệp,
công việc/phòng ban, cá nhân) để xác định rõ
các năng lực mà học viên cần đạt được
Biên soạn nội dung đào tạo phù hợp với năng
lực được xác định

Nội dung/chủ đề
•
•

Phân tích năng lực còn thiếu
Phân tích nhu cầu đào tạo

Thời lượng kiến nghị: 2 giờ
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Năng lực 2.3
Lựa chọn nội dung, phương pháp và tài liệu đào tạo phù hợp

Kỹ năng/kiến thức
•
•
•
•

•
•

Nội dung/chủ đề

Xây dựng các khóa đào tạo đáp ứng nhu cầu
của doanh nghiệp và người học
Phân biệt giữa các phương pháp đào tạo và
lựa chọn phương pháp phù hợp nhất
Xây dựng giáo án và kế hoạch đào tạo
Lựa chọn, chuẩn bị và xây dựng các tài liệu,
hình ảnh và ngôn ngữ không có định kiến và
phù hợp về giới
Xác định thời lượng đào tạo cần thiết
Áp dụng việc kiểm tra chất lượng trước khi
thực hiện đào tạo

•
•
•
•
•

Xây dựng khóa học
Thứ tự các bước học
Phương pháp đào tạo
Phương tiện và công nghệ đào tạo
Phương pháp đánh giá đào tạo

Thời lượng kiến nghị: 8 giờ

Năng lực 2.4
Lựa chọn và bố trí cơ sở vật chất đào tạo

Kỹ năng/kiến thức
•
•
•

Nội dung/chủ đề

Quyết định địa điểm phù hợp để tổ chức đào
tạo nhằm tối đa hóa kết quả học tập
Chọn cơ sở đào tạo thích hợp cho các học viên
mục tiêu, cân nhắc về giới tính, độ tuổi, vv.
Chuẩn bị các cơ sở đào tạo để trở thành một
môi trường học tập thuận lợi

•
•
•

Các điều kiện học tập
Quy trình và các yếu tố lựa chọn cơ sở vật
chất, dụng cụ và thiết bị đào tạo
Đảm bảo sức khỏe và an toàn

Thời lượng kiến nghị: 1 giờ

Năng lực 2.5
Mô tả và bố trí một tình huống học tập dưới dạng mô phỏng và phản ánh kinh nghiệm
giảng dạy và đào tạo

Kỹ năng/kiến thức
•
•
•

Nội dung/chủ đề

Bố trí các tình huống học thực hành
Mô phỏng một tình huống đào tạo
Xây đựng bản tự đánh giá kết quả giảng dạy
và đào tạo

•
•
•
•

Làm bài tập
Các phương pháp cải thiện đào tạo
Các phương pháp mô phỏng đào tạo
Các phương pháp tự đánh giá

Thời lượng kiến nghị: 4 giờ
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2.2.3 Mô đun 3: Thực hiện đào tạo
Thời lượng kiến nghị của mô đun: 40 giờ

Một người đào tạo tại doanh nghiệp có khả năng:
•

Trình bày và giải thích được các nhiệm vụ học tập và yêu cầu công việc

•

Áp dụng các phương pháp đào tạo thích hợp

•

Giám sát và hỗ trợ quá trình học tập của học viên

•

Đánh giá kết quả thực hiện đào tạo

Năng lực 3.1
Trình bày và giải thích được các nhiệm vụ học tập và yêu cầu công việc

Skills/Knowledge
•
•
•

Giải thích về quy trình làm việc và nhiệm vụ
học tập
Thể hiện kỹ năng thuyết trình và hướng dẫn
Thể hiện kỹ năng dẫn giảng

Contents/Topics
•
•
•
•
•
•
•

Các quy định công việc
Các yêu cầu công việc
Chương trình đào tạo
Tinh thần, văn hóa làm việc
Đào tạo các kỹ năng có liên quan
Các kỹ thuật giao tiếp
Các phương pháp thuyết trình và lựa chọn
phương tiện thuyết trình

Thời lượng kiến nghị: 4 giờ

Năng lực 3.2
Áp dụng các phương pháp đào tạo thích hợp

Skills/Knowledge
•
•
•

•

Thể hiện việc sử dụng thích hợp các phương
pháp đào tạo khác nhau
Thể hiện khả năng thực hiện đào tạo định
hướng thực hành
Thể hiện kỹ năng máy tính và công nghệ
thông tin truyền thông liên quan đến
phương pháp đào tạo
Áp dụng kiến thức về quản lý rủi ro

Contents/Topics
•
•
•
•

Các phương pháp đào tạo khác nhau
Các phương pháp đào tạo hỗ trợ máy tính
(bao gồm phần mềm đào tạo liên quan)
Quản lý rủi ro trong tổ chức đào tạo
Sức khỏe và an toàn lao động

Thời lượng kiến nghị: 24 giờ
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Năng lực 3.3
Giám sát và hỗ trợ quá trình học tập của học viên

Kỹ năng/kiến thức

Nội dung/chủ đề
•
•
•
•

• Áp dụng tâm lý học của thanh niên và
người trưởng thành

• Kèm cặp và hướng dẫn học viên
• Áp dụng các kĩ thuật xây dựng nhóm

Các phương pháp kèm cặp
Các phương pháp xây dựng nhóm
Tâm lý học tập
Tâm lý học phát triển

Thời lượng kiến nghị: 8 giờ

Năng lực 3.4
Đánh giá kết quả thực hiện đào tạo

Kỹ năng/kiến thức

Nội dung/chủ đề

• Áp dụng các công cụ và kỹ thuật thu thập
•
•

ý kiến nhận xét, phản hồi
Thực hiện việc tự đánh giá
Phân tích dữ liệu đánh giá

•
•

Các công cụ và phương pháp nhận xét,
phản hồi
Các công cụ và phương pháp tự đánh giá

Thời lượng kiến nghị: 4 giờ

Tiêu chuẩn về Người đào tạo tại doanh nghiệp đối với các nước ASEAN

11

Mô đun 4: Đánh giá và tiếp tục phát triển hoạt động đào tạo
Thời lượng kiến nghị của mô đun: 16 giờ.
Một người đào tạo tại doanh nghiệp có khả năng:
•

Cung cấp các phương pháp đánh giá dựa vào nhiệm vụ

•

Đánh giá năng lực người học

•

Cho và nhận ý kiến nhận xét, phản hồi

•

Rút ra các kết luận để cải thiện hoạt động đào tạo

Năng lực 4.1
Cung cấp các phương pháp đánh giá dựa vào nhiệm vụ

Kỹ năng/kiến thức
•
•

Giải thích các quy trình đánh giá
Xây dựng các công cụ đánh giá

Nội dung/chủ đề
•
•
•
•

•

•
•

Các phương thức đánh giá
Các nguyên tắc đánh giá
Các mục tiêu và tiêu chí đánh giá
Các phương pháp đánh giá: bài kiểm tra
miệng, bài kiểm tra viết, bài kiểm tra thực
hành, quan sát hành vi và làm việc
Các công cụ đánh giá thực hành hiện có: danh
mục kiểm tra, thang điểm, đánh giá quá trình,
đánh giá sản phẩm
Xây dựng các công cụ đánh giá: tạo và sắp xếp
theo trình tự các câu hỏi hoặc nhiệm vụ
Ghi chép các kết quả đánh giá

Thời lượng kiến nghị: 4 giờ

Năng lực 4.2
Đánh giá năng lực người học

Kỹ năng/kiến thức
•
•
•
•
•
•
•

Lập kế hoạch cho quá trình đánh giá
Chuẩn bị các công cụ và phương tiện cho quá
trình đánh giá
Tiến hành đánh giá
So sánh dữ liệu với các tiêu chí
Quyết định về kết quả
Ghi chép lại quyết định
Thảo luận kết quả đánh giá với học viên và
những người có liên quan khác

Nội dung/chủ đề
•
•
•
•
•
•

Quy trình đánh giá
Tiêu chí đánh giá
Công cụ đánh giá
Bằng chứng
Vai trò của người đánh giá
Kĩ năng giao tiếp

Thời lượng kiến nghị: 6 giờ
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Năng lực 4.3
Cho và nhận ý kiến nhận xét, phản hồi

Kỹ năng/kiến thức
•
•
•

Nội dung/chủ đề

Mô tả tầm quan trọng và lợi ích của việc cho và
nhận ý kiến nhận xét, phản hồi
Xây dựng các công cụ nhận xét phản hồi
Cho và nhận ý kiến nhận xét, phản hồi

•
•
•

•

Các nguyên tắc và tầm quan trọng của việc cho
và nhận ý kiến nhận xét phản hồi
Xác định các thông tin cần thiết để đưa ra
nhận xét, phản hồi
Các phương pháp, kỹ thuật và quy trình cho và
nhận ý kiến nhận xét, phản hồi, ví dụ xây dựng
một phiếu nhận xét
Các nguyên tắc tự đánh giá: lợi ích, tiêu chí,
phiếu nhận xét, kết luận

Thời lượng kiến nghị: 4 giờ

Năng lực 4.4
Rút ra các kết luận để cải thiện hoạt động đào tạo

Kỹ năng/kiến thức
•
•
•

Nội dung/chủ đề

Thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu phản
hồi
Rút ra các kết luận và kiến nghị để cải thiện quá
trình đào tạo
Ghi chép và báo cáo quy trình cải tiến

•

Quản lý chu trình dự án

Thời lượng kiến nghị: 2 giờ
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2.3. Khuyến nghị về yêu cầu đầu vào
Dưới đây là các yêu cầu đầu vào được kiến nghị đối với các ứng viên:
•

Có tư cách đạo đức phù hợp

•

Có kinh nghiệm làm việc phù hợp trong lĩnh vực nghề tương ứng

2.4. Cấp chứng chỉ
Việc đánh giá là cần thiết trước khi cấp chứng chỉ. Việc cấp chứng chỉ sẽ do các cơ quan cấp
chứng chỉ của các nước tham gia thực hiện.
Các cơ quan cấp chứng chỉ sẽ xem xét cả việc công nhận kết quả học tập trước đó (RPL).

2.5. Thời lượng kiến nghị
Người đào tạo tại doanh nghiệp có thể tích lũy được các năng lực cần thiết trong một
chương trình đào tạo với thời lượng ít nhất 80 giờ. Việc đào tạo người đào tạo có thể được
thực hiện theo nhiều cách, chẳng hạn như triển khai một hoặc một vài khóa đào tạo hoặc
tổ chức liên tục trong một khoảng thời gian nhất định. Kiến nghị có bao gồm các đơn vị
thực hành tại nơi làm việc của người học để họ áp dụng và đào sâu kiến thức lý thuyết tích
lũy được và liên hệ kiến thức đó với bối cảnh làm việc thực tế. Các đơn vị thực hành này có
thể được công nhận. Các giai đoạn tự học tại nhà (ví dụ viết báo cáo) cũng có thể được
công nhận và đưa vào khối lượng công việc.
Về nội dung của các mô đun khác nhau, kiến nghị nên chia nhỏ thời lượng của các mô đun
theo cách sau:

Mô đun
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Tỉ lệ thời lượng
được kiến nghị

Phân tích nhiệm vụ công việc và xác định yêu cầu học tập

10 %

Lập kế hoạch và chuẩn bị đào tạo

20 %

Thực hiện đào tạo

50 %

Đánh giá và tiếp tục phát triển đào tạo

20 %
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3. Giải thích thuật ngữ
Danh mục dưới đây định nghĩa các thuật ngữ, cách hiểu các thuật ngữ này trong bộ tiêu
chuẩn. Các thuật ngữ này cũng có các định nghĩa và cách hiểu khác.

Người học nghề

Học nghề

Đánh giá

Một người tham gia học nghề (xem phần dưới)
Sự kết hợp được quy định và công nhận giữa đào tạo tại chỗ và hướng
dẫn, giảng dạy trong đó người lao động học các nội dung lý thuyết và thực
hành của một nghề trong suốt một khoảng thời gian cụ thể. Sau khi hoàn
thành một khóa học nghề, người học nghề trở thành một người hành
nghề hoặc kỹ thuật viên được chứng nhận và đủ trình độ chuyên môn.
Quá trình đánh giá các năng lực, kiến thức, kỹ năng và/hoặc năng lực của
một cá nhân so với các tiêu chí cho trước (các kỳ vọng học tập, đo lường
các kết quả học tập). Đánh giá thường đi kèm với công nhận và cấp giấy
chứng nhận.
Văn phòng xuất bản chính thức của các cộng đồng châu Âu, 2008.
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx

Cấp chứng nhận

Quá trình cấp một chứng chỉ, bằng cấp thường để công nhận rằng các kết
quả học tập (kiến thức, kỹ năng và/hoặc năng lực) tích lũy được của một
cá nhân đã được đánh giá và công nhận bởi một cơ quan có thẩm quyền
so với một bộ tiêu chuẩn cho trước.
Văn phòng xuất bản Liên minh châu Âu, 2011.
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4096_en.pdf

Năng lực

Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ năng, các tố chất cá nhân, xã hội và/hoặc
phương pháp luận trong công việc hoặc học tập và trong sự phát triển
nghề nghiệp và cá nhân.
Ủy ban châu Âu, 2006

Chương trình
đào tạo

Bao gồm các hoạt động được thực hiện để thiết kế, tổ chức và lập kế
hoạch một hoạt động giáo dục hoặc đào tạo, bao gồm xác định các mục
tiêu học tập, nội dung, phương pháp (bao gồm cả đánh giá) và tài liệu học
tập, cũng như là các hoạt động về đào tạo cho giáo viên và người đào tạo
Văn phòng xuất bản Liên minh châu Âu, 2011 Giải thích thuật ngữ.
Chất lượng trong giáo dục và đào tạo. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4106_en.pdf

Đào tạo tại
doanh nghiệp

Đào tạo người lao động của một doanh nghiệp hay đào tạo sinh viên của
một cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện bởi người lao động tại
doanh nghiệp hoặc nơi làm việc

Lĩnh vực học tập

Nhiệm vụ công việc có liên quan để kết hợp học lý thuyết và thực hành
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Nhiệm vụ học tập

Bằng cấp

Thuật ngữ bằng cấp bao gồm hai khía cạnh: (a) bằng cấp chính thức: kết
quả đầu ra chính thức (chứng chỉ, bằng cấp, danh hiệu) của một quá trình
đánh giá và công nhận đạt được khi một cơ quan có thẩm quyền xác định
rằng một cá nhân đã đạt được các kết quả học tập theo các tiêu chuẩn đã
cho và/hoặc có năng lực cần thiết để thực hiện một công việc trong một
lĩnh vực công việc cụ thể. Một bằng cấp là sự thừa nhận chính thức giá trị
của các kết quả học tập trên thị trường lao động và trong giáo dục và đào
tạo. Một bằng cấp có thể là sự cho phép để hành nghề một cách hợp pháp
(OECD); (b) các yêu cầu công việc: kiến thức, thái độ và kỹ năng cần thiết để
thực hiện các nhiệm vụ cụ thể gắn liền với một vị trí việc làm cụ thể (Tổ
chức Lao động Quốc tế).
Văn phòng xuất bản chính thức của các cộng đồng châu Âu, 2008. Thuật
ngữ trong chính sách giáo dục và đào tạo châu Âu – lựa chọn 100 từ
khóa. CEDEFOP, Luxembourg:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4096_en.pdf

Kỹ năng

Khả năng thực hiện các nhiệm vụ về quản lý hoặc chuyên môn kỹ thuật

Tiêu chuẩn

Đào tạo người
đào tạo
Học viên

Giáo dục nghề
nghiệp (TVET)
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Các nhiệm vụ công việc phù hợp để đào tạo

Một chuỗi các yếu tố có nội dung được định nghĩa bởi các đối tượng có
liên quan như:
• Các tiêu chuẩn về năng lực: các năng lực gắn với việc thực hiện một nghề
• Tiêu chuẩn giáo dục: mô tả các mục tiêu học tập, nội dung của chương
trình đào tạo, các yêu cầu đầu vào cũng như là các nguồn lực cần thiết
để đạt được các mục tiêu học tập
• Tiêu chuẩn nghề: mô tả các hoạt động và nhiệm vụ có liên quan đến một
nghề cụ thể và việc thực hiện nghề đó
• Tiêu chuẩn đánh giá: mô tả các kết quả học tập được đánh giá và
phương pháp được sử dụng
• Tiêu chuẩn công nhận: mô tả mức độ thành tựu đạt được của người
được đánh giá, và phương pháp được sử dụng
• Tiêu chuẩn cấp giấy chứng nhận: mô tả các quy tắc có thể áp dụng để
đạt được một chứng chỉ hoặc bằng cấp cũng như là các quyền được cấp
Văn phòng xuất bản chính thức của các cộng đồng châu Âu, 2008. Thuật
ngữ trong chính sách giáo dục và đào tạo châu Âu – lựa chọn 100 từ khóa..
Luxembourg. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx
Quá trình tạo ra các người đào tạo tại doanh nghiệp hoặc nơi làm việc có
đủ năng lực và được chứng nhận để đào tạo người lao động.
Người được đào tạo tại doanh nghiệp, ở trường hoặc cơ sở giáo dục
nghề nghiệp khác
Là hoạt động giáo dục và đào tạo không bắt buộc, không bao gồm các
chương trình cấp đại học trở lên được thực hiện bởi các cơ sở đào tạo
nâng cao, theo đó cung cấp các kiến thức và kỹ năng liên quan nghề
hoặc nơi làm việc. Giáo dục nghề nghiệp cũng bao gồm các chương trình
cung cấp nền tảng cho các chương trình đào tạo nghề tiếp theo.
http://www.voced.edu.au/content/glossary-term-vocational-education-and-training
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